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NUK MUND T’I SHËRBENI 
HYJIT DHE PASURISË 

2 Mars 2014

N ë atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: “Askush s’mund t’u shërbejë dy zotërinjve, sepse: ose do 
ta urrejë njërin e tjetrin do ta duajë, ose do t’i mbështetet njërit e tjetrit do t’ia kthejë shpinën. Nuk 

mund t’i shërbeni Hyjit dhe pasurisë.  Mos u brengosni për jetën tuaj se çka do të hani dhe çka do të pini, 
as për trupin tuaj se çka do të veshni: vallë a nuk është jeta më e vlefshme se ushqimi e trupi se petku? 
Shikoni shpendët e qiellit! As nuk mbjellin, as nuk korrin, as nuk mbledhin në drithnikë e Ati juaj qiellor 
i ushqen! A nuk jeni ju më të vlefshëm se ata? E kush prej jush me gjithë përpjekje shqetësuese që të 
bëjë, është i zoti ta zgjasë sado pak jetën e vet? E për veshje, përse brengoseni aq? Shikoni si rriten 
lilat e fushës: nuk heqin keq as nuk tjerrin! E unë po ju them: as vet Salomoni me tërë madhërinë e vet 
nuk është veshur si njëri nga ata!  Tashti, nëse Hyji e vesh kështu barin e tokës, që sot është e nesër 
qitet në furrë, vallë, a nuk do t’ju veshë më me ëndje ju, o besimpakët? Mos u brengosni, prandaj, duke 
thënë: ‘Çka do të hamë?’ e ‘Çka do të pimë? Me çka do të vishemi?’ – këto gjëra i kërkojnë paganët – 
sepse Ati juaj qiellor e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto. Kërkoni, pra, më së miri Mbretërinë dhe 
drejtësinë e tij e të gjitha këto do t’ju jepen si shtesë! Prandaj: mos u brengosni për të nesërmen, sepse 
e nesërmja do të kujdeset vetë për vete. Secilës ditë i del mjaft pikëllimi i vet!” Mt 6, 24-34



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 te Kisha: 
Our Lady of the Miraculous Medal, 739 BROWN’S 
LINE, Etobicoke, M8W 3V7 (Browns Line & Evans 
Avenue) Phone (416) 255-2721. Kisha ndodhet 
menjehere mbrapa Slovenia Credit Union. Public 
transport: Brown’s Line at Coules Court North Farside 
(15 m N) 123. Per me shume informacion shih faqen 
internet: www.ourladyofmm.com ose kunsulto 
harten e ketushme.

Kalendari liturgjik...
5 mars  E merkura e Perhime
Fillimi i Krezhmeve...
Te merkuren e perhime, 5 mars, Mesha Shenjte 
kremtohet ne mbremje ne oren 7:30
Udha e Kryqit...
Te premten, 7 mars, Udha e Kryqit kremtohet ne 
mbremje ne oren 7:30
Hakun e Kishes per vitin 2013
e ka dhene:

Don Gjovani K. Kokona
Agron Vata
Aleks Coku
Aleks Stolaj
Aleksander&Adrian  Cukaj
Alfons Tarazhi
Alfred Shllaku
Altin Miri
Anton Brunga
Anton Vulevic (Vulaj
Anton Malaj
Anton & Violeta  Selmanaj
Arben Toma
Arben Marku
Arben Pepa
Astrit & Ermira  Simeqi
Beniamin Hasko
Dod Ndreu
Edi Linadi
Edmond Kacorri
Elvis Bzhetaj
Enton Nesha
Erion Tase
Fabian Pllumaj
Flamur Brajoviq
Florenc Duro
Fred  Kalaj
Gac Gjoka

Gazmend Gjidoda
Gjek & Lec Gashaj
Gjergj Doshi
Gjergj Gjinaj
Gjergj & Barbara Nikolla
Gjeto Marinaj
Gjovalin Luli
Gjovalin Melaj
Gjovalin & Sandra Selmani
Ilir Shyti
Ilir Daka
Ilir Gjokaj
Jetnor Smakaj
Kreshnik Malaj
Lek Selmani
Leke Kapllaj
Linda Kalavaci
Ljuc Juncaj
Luigj Groshi
Luigj Lallinaj
Luk Gjolaj
Malot Hasaj
Marash Martini
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Ndoci
Mark Shkreli
Martin Vuktilaj
Martin Pjetri
Ndok  Macaj
Nikolin Vukelaj
Nua  Selmani
Nue Nikci
Nush Kacaj
Pal Rransburgaj
Paulin Marku
Paulin Lukani
Petrit  Ujkaj
Petrit  Ujka
Pjerin Kalaj
Pjeter Preka
Pjeter Tunaj
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Lekaj
Prek Kacaj
Prek Gjonaj
Prek Spaqi
Prel Pepushaj
Qamil Llashtica
Rozina Kalaj
Rrok Gjoni
Shtjefen  Gjuravçaj
Silvan Nerhati
Sokol Vushaj
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Taulant Dedja
Tom Merditaj
Tome Ivanaj
Ton Vocaj
Tony  Isufaj
Valentin Malaj
Valete (Vladimir) Gjokaj
Vasel Dreshaj
Viktor Dokaj
Viktor Pleti
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Lulaj
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Zef Deklaj
Zef Skrela (Shkreli)
Zef Prela

Hakun e Kishes per vitin 2014
e ka dhene:

Aleks  Coku
Aurel Vata
Eduard  Shkreli
Prek Lekaj
Sokol Ujka
Ton Vocaj
Viktor Pleti

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!
Per Hakun e KIshes: Vini re…
Sikur eshte caktuar me vendim te shumices se 
anetareve Haku Vjetor i Kishes eshte 500 dollare 
dhe mund te jipet ne cash, check ose me credit card 
(shih faqen website misioninenetereza.com Donate 
Now for Blessed Mother Teresa MIssion), ne nje 
shume te vetme ose pjese pjese gjate vitit. Ata te 
cilet per arsye te ndryshme jane ne veshtiresi te 
kontaktojne drejperdrejt me famullitarin.
Papa: për Kreshmë, të krishterët të 
kujdesen me dashuri për çdo mjerim 
material, moral e shpirtëror

Gjatë kohës së 
kreshmëve Kisha 
duhet të jetë “e 
gatshme dhe e 
vëmendshme” për 
t’u kujdesur për çdo 
mjerim material, 
moral e shpirtëror, 
me anë të shpalljes 

së Ungjillit dhe të shërbimit konkret, që buron prej 
dashurisë. Kështu shprehet Papa Françesku në 
Mesazhin e shkruar për periudhën e përgatitjes për 
Pashkë, që do të fillojë më 5 mars, të mërkurën e 
përhime.  
Tre mjerime nuk kanë munguar kurrë në botë: 
skamja e plotë, ose zotërimi i tepër pak gjërave, 
që duhen për të jetuar me dinjitet mes të tjerëve; 
zemrat e plagosura nga skllavëri të ndryshme; qenia 
duarplot, por me shpirt të zbrazur, që nuk është i 
aftë të besojë në asgjë, sepse asgjë nuk ka vlerë. 
Nga ana tjetër, bari i shërimit: Ungjilli. Për papën 
Françesku Kreshma jetohet duke u kujdesur për këto 
tre mjerime, duke zatuar Ungjillin. Mesazhi i tij sillet 
rreth varfërisë njerëzore, ashtu siç e shpjegon Shën 
Pali: Jezusi, “nga i pasur, që ishte, u bë i varfër për 
ju, që ju të bëheshit të pasur me anë të varfërisë 
së tij”. Kjo, shkruan Papa, “nuk është lojë fjalësh”, 
as “shfaqje befasuese”, por dëftimi i “stilit të Hyjit” 
dhe i “logjikës” së tij.  Hyji i zbulohet botës me anë 
të varfërisë së Birit të vet, “i zhveshur” nga pushteti 
e lavdia, sepse mënyra e tij e dashurisë për njerëzit 
është plot “hir, bujari dhe dëshirë për afërsi”. “Hyji – 
shkruan Papa Françesku – nuk e ka hedhur nga lart 
shpëtimin mbi ne, si dikush që hedh lëmoshën nga 

tepricat e veta me një gjest dhembshurie filantropike”. 
Hyji është Ati që, në Jezusin, “nuk ngurron ta dhurojë 
vetveten dhe të flijohet për krijesat e dashura”. 
Dashuria, ngulmon Papa, “qëndron në pjesëmarrjen 
e plotë në fatin e të dashurit”. Ky lloj dashurie “bën të 
ngjashëm, krijon barazi, shemb muret dhe largësitë”. 
Prandaj, shpjegon Ati i Shenjtë, “kjo varfëri me të 
cilën Jezusi na çliron dhe na bën të pasur” është 
“pikërisht mënyra me të cilën ai na do, mënyra me 
të cilën bëhet i afërmi ynë, si Samaritani i Mirë”. Për 
të krishterët, mbi të gjitha gjatë Kreshmës, nuk ka 
rrugë jetër, përveç “imitimit të Mësuesit”.  Nga lloji 
i dashurisë, Papa Françesku kalon tek objektivat. 
Jemi të thirrur, thotë, të shikojmë mjerimet e 
vëllezërve, t’i prekim, t’i marrim përsipër dhe të 
veprojmë në mënyrë konkrete për t’i lehtësuar”. 
Mjerimi, sqaron Papa para së gjithash “nuk është e 
njëjta gjë si varfëria; mjerimi është varfëria pa besim, 
pa solidaritet, pa shpresë”. Pastaj bën këtë dallim: 
mjerimi material është më i dukshmi, ai për shkak të 
të cilit njeriu nuk ka ushqimin e nevojshëm, ose ujin, 
apo kushtet higjienike, punën, mundësitë e zhvillimit 
dhe të ngritjes kulturore. Përballë kësaj gjendjeje, 
thotë Papa Françesku, “Kisha e kryen shërbimin 
e vet” në shumë drejtime, duke u angazhuar edhe 
që të “reshtë në botë dhunimi i dinjitetit njerëzor, 
diskriminimi dhe poshtërimet, që, në disa raste, e 
prodhojnë mjerimin”. “Është e domosdoshme – vijon 
– që ndërgjegjet të kthehen kah drejtësia, barazia, 
thjeshtësia dhe ndarja e të mirave”.  Pastaj vjen 
mjerimi “moral, që nuk është më pak shqetësues”. 
Sa familje, - vëren Papa – janë “në ankth” e shpesh 
shkatërrohen, “sepse njëri nga anëtarët – shpesh 
herë më i riu – është nën vartësinë e alkolit, të drogës, 
të lojës, të pornografisë”. E sa të tjera janë në mjerim 
për shkak të kushteve shoqërore të padrejta, për 
shkak të mungesës së punës, që i lë pa dinjitetin që 
jep fitimi i bukës; për shkak të mungesës së barazisë 
përballë të drejtave në fushën e shëndetësisë e të 
arsimit” Në këto raste, “mjerimi moral mund të quhet 
si fillimi i vetëvrasjes” Me mjerimin moral lidhet 
shpesh edhe ai shpirtëror dhe këtu, thekson Papa, 
“Ungjilli është bari i vërtetë shërues”, që e ngarkon 
të krishterin me misionin “për ta sjellë në çdo mjedis 
kumtin çlirimtar se ekziston falja për të keqen e 
kryer, se Hyji është më i madh se mëkati ynë dhe na 
do falas, gjithmonë, dhe se jemi krijuar për të jetuar 
në bashkësi me të tjerët e për jetën e amshuar”. “Të 
dashur vëllezër e motra – uron Papa Françesku – kjo 
kohë Kreshme, e gjettë mbarë Kishën të gatshme e 
të vëmendshme, për t’u dëshmuar atyre që jetojnë 
në mjerimin material, moral e shpirtëror, mesazhin 
ungjillor”, por “këtë mund ta bëjmë, thekson, në atë 
masë në të cilën do të njëjtësohemi me Krishtin, i cili 
u bë i varfër dhe na ka pasuruar me varfërinë e tij” 
Dhe shton: “Kreshma është një kohë e përshtatshme 
për t’u zhveshur; do të na bëjë mirë ta pyesim veten 
prej cilave të mira duhet të lirohemi, me qëllim që 
të ndihmojmë e të pasurojmë të tjerët, me varfërinë 
tonë. Të mos harrojmë se varfëria e vërtetë dhemb: 
nuk do të kishte vlerë zhveshja pa këtë përmasë 
pendestare. Lëmoshën, që nuk kushton e nuk 
dhemb, e shikoj me dyshim”.
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Francis: “Incoherent Christians bring 
scandal and scandal kills”
(©ANSA) THE POPE

At morning’s mass in 
St. Martha’s House 
last Thursday the 
Pope said: “You can 
read an atheist a 
whole library, where 
it says that God exists 
and even proving that 
God exists, and he 
will not have faith. But 
if you bear coherent 
witness of Christian 

life, something will begin to work in his heart.”
DOMENICO AGASSO JR | ROME
An incoherent Christian brings scandal and scandal kills: 
Francis stated so at this morning’s mass in St. Martha’s 
House, as reported by Vatican Radio. Taking his cue from 
a Confirmation administered during the Mass, Francis 
said that the person who receives this Sacrament, 
“manifests the desire to be a Christian. To be Christian 
means to bear witness to Jesus Christ.” A Christian is a 
person who “thinks like a Christian, feels like a Christian 
and acts like a Christian. And this is coherency in the life 
of a Christian. Someone can be said to have faith, “but 
if one of these things is missing, he is not a Christian, 
there’s something wrong, there’s a certain incoherence.”
And Christians “who ordinarily, commonly live in 
incoherence, do so much harm”: “We heard what the 
Apostle Saint James says to some incoherent people who 
boasted of being Christian, but took advantage of their 
employees. He says, ‘Behold, the wages you withheld 
from the workers who harvested your fields are crying 
aloud; and the cries of the harvesters have reached the 
ears of the Lord of hosts.’ The Lord strong. If one hears 
this, someone might think: ‘But a communist has said 
this!’ No, no, the Apostle James said it! It is the Word of 
the Lord. It’s incoherent. And when there is no Christian 
coherency, and you live with this incoherence, you’re 
giving scandal. And the Christians that are not coherent 
are giving scandal.”
Jesus, the Pope said, “speaks so strongly against scandal: 
Whoever causes one of these little ones who believe in 
me,’ even one of these brothers, these sisters that have 

faith, ‘it would be better for him if a great millstone were 
put around his neck and he were thrown into the sea.’” 
An incoherent Christian, he said, “does so much harm. 
Scandal kills.” He continued, “So many times we’ve 
heard ‘But Father, I believe in God, but not in the Church, 
because you Christians say one thing and do another.’ 
And also, ‘I believe in God, but not in you.’” This, he said, 
“Is because of inconsistency:  If you find yourself in front 
of – imagine! - in front of an atheist and he tells you he 
doesn’t believe in God, you can read him a whole library, 
where it says that God exists and even proving that God 
exists, and he will not have faith. But if in the presence 
of this atheist you bear coherent witness of Christian 
life, something will begin to work in his heart. It will be 
your witness that that he will bring this restlessness on 
which the Holy Spirit works. It’s a grace that we all, the 
whole Church must ask for: ‘Lord, [grant] that we might 
be coherent.’”
And so, the Pope urged faithful, we must pray, because 
to live in a coherent Christian way, prayer is necessary; 
because Christian coherency is a gift from God and we 
must ask for it. “Lord, grant that I might be consistent! 
Lord, grant that I might never cause scandal, that I might 
be a person who thinks like a Christian, who feels like a 
Christian, who acts like a Christian.”
“And when we fall because of our weakness, let us ask 
for forgiveness: We are all sinners, all of us, but we all 
have the ability to ask for forgiveness. And He never gets 
tired of forgiving! Have the humility to ask for forgiveness: 
‘Lord, I have not been consistent here. Forgive me!’ Go 
forward in life with Christian coherence, with the witness 
of one who believes in Jesus Christ, who knows that he is 
a sinner, but who has the courage to ask for forgiveness 
when he makes mistakes and who so afraid of giving 
scandal. May the Lord give this grace to all of us,” Francis 
said, concluding this morning’s homily.
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